
 
 
 
 
 

Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro 

 

 

24 horas para o Senhor – 2023 

 

 

“Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador” 
(Lc 18,13) 

 
 
 

1. Cantando ao Senhor 

1. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Sim, oh! Vem, ó 

Santo Espírito, os espaços preencher; reverência à tua voz vamos fazer.  

REFRÃO: Podes reinar, Senhor Jesus, oh! Sim! O teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, 

saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. 

2. Visita cada irmão, o meu Senhor, dá-lhes paz interior e razões pra te louvar. Desfaz todas 

tristezas, incertezas, desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. 

 

 

2. Abrindo o coração e a casa para o Senhor. 

D. Graças e louvores se deem a todo momento, (3x) 

T. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento! (3x) 

 

D. + Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 

T. Socorrei-me sem demora!  

 

D. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  

T. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

D. Meu Deus! Eu creio, adoro, espero e amo-Vos.  

T. Peço-Vos perdão pelos os que não creem, não adoram, não esperam e não Vos amam.  

 

D. Irmãos e irmãs, ao oferecermos 24 horas para o Senhor queremos nos unir à toda a Igreja neste 

momento para adorar o Senhor e implorar o perdão dos nossos pecados dizendo:  

T. “Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador” (Lc 18,13) 

 

 

3. Canto 

1. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor 

pelos males que causei. Pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei.  

REFRÃO: Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor! Meu pecado vem lavar com seu amor. 

Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor! E liberta minha alma para o amor. 

2. Perdão, Senhor porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor. Mas mesmo 

assim tu me amas quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão.  

 

Momento de silêncio e oração pessoal 



4. Ouvindo a Palavra de Deus 

 

2Cor 5,20-6,2 
20

Somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, 

nós vos suplicamos: deixai-vos reconciliar com Deus. 
21

Aquele que não cometeu nenhum pecado, 

Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. 
6,1

Como colaboradores 

de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus,
2
pois ele diz: “No momento 

favorável, eu te ouvi e, no dia da salvação, eu te socorri”. É agora o momento favorável, é agora o 

dia da salvação. 

 

Salmo 50 (entre dois grupos) 

1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!/ Na imensidão de vosso amor, purificai-me!/ Lavai-

me todo inteiro do pecado/ e apagai completamente a minha culpa! 

2.  Eu reconheço toda a minha iniquidade,/ o meu pecado está sempre à minha frente./ Foi contra 

vós, só contra vós, que eu pequei,/ pratiquei o que é mau aos vossos olhos! 

3.  Criai em mim um coração que seja puro,/ dai-me de novo um espírito decidido./ Ó Senhor, não 

me afasteis de vossa face,/ nem retireis de mim o vosso Santo Espírito! 

4.  Dai-me de novo a alegria de ser salvo/ e confirmai-me com espírito generoso!/ Abri meus lábios, 

ó Senhor, para cantar,/ e minha boca anunciará vosso louvor! 

 

 

Evangelho – Lc 18,9-14 
Aclamação 

Refrão: Bendita! Bendita! Bendita é a Palavra do Senhor! Bendito! Bendito! Bendito quem a 

vive com amor!  

 

D. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, 
9
Jesus contou esta parábola para 

alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros: 
10

“Dois homens subiram ao 

Templo para rezar: um era fariseu, o outro cobrador de impostos. 
11

O fariseu, de pé, rezava assim 

em seu íntimo: „Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, 

desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. 
12

Eu jejuo duas vezes por semana, e 

dou o dízimo de toda a minha renda‟. 
13

O cobrador de impostos, porém, ficou à distância, e nem se 

atrevia a levantar os olhos para o céu; mas batia no peito, dizendo: „Meu Deus, tem piedade de mim 

que sou pecador!‟ 
14

Eu vos digo: este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se 

eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado”. 

  

 

5. Meditação 

 

 

6. Súplicas à Jesus Sacramentado 

Sendo possível, todos se ajoelham. 

 

D. Aquele cobrador de impostos em atitude de profunda e sincera humildade reconhece-se pecador 

e implora ao Senhor, Pai de misericórdia, que tenha piedade de sua pobre alma. Aproximem-nos do 

Senhor e abramos o nosso coração à sua misericórdia suplicando o seu perdão. 

 

L. Senhor, médico do corpo e da alma, curai as feridas dos nossos corações para que possamos 

receber constantemente a vossa força santificadora. 

T. Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador! 

 



L. Senhor, concedei que possamos nos despojar da velha criatura com seus atos, e nos revestir de 

vós que sois o homem novo. 

T. Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador! 

 

L. Redentor nosso, concedei-nos participar melhor da vossa paixão pela penitência, para alcançar 

ais plenamente a glória da ressurreição. 

T. Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador! 

 

L. Senhor, que a vossa Mãe, refúgio dos pecadores, interceda por nós, para que, em vossa bondade, 

perdoeis os nossos pecados. 

T. Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador! 

 

L. Senhor, que perdoastes os pecdos da mulher arrependida, não retireis de nós a vossa 

misericórdia.  

T. Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador! 

 

L. Senhor, que tomastes aos ombros a ovelha perdida, acolhei-nos compassivos.  

T. Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador! 

 

L. Senhor, que prometestes o Paraíso ao ladrão crucificado convosco, levai-nos convosco para o 

vosso Reino.  

T. Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador! 

 

L. Senhor, que morrestes e ressuscitastes por nós, fazei-nos participantes da vossa morte e 

ressurreição. 

T. Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador! 

 

(Momento para intenções livres) 

 

7. Canto 

1. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Que louva ao Pai por revelar seu nome aos 

pequenos. Que tem o dom de amar, que sabe perdoar. E deu a vida para nos salvar! 

REFRÃO: Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração! (bis) 

2. As vezes no meu peito bate um coração de pedra; magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me 

aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar; quer tudo e não sabe partilhar. 

3. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o Seu povo. Derrama 

sobre nós, a água do amor: o Espírito de Deus, nosso Senhor! 

 

 

 

8. Bênção do Santíssimo Sacramento  

Sendo possível, todos se ajoelham. 

 

Canto 

1. Tão sublime sacramento adoremos neste altar, / pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu 

lugar. / Venha a Fé por suplemento os sentidos completar. 

2. Ao eterno Pai cantemos, a Jesus, o salvador, / ao Espírito exaltemos, na Trindade o eterno amor. 

/ Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor. Amém! 

 

D. Do céu lhes destes o Pão! 

T. Que contém todo sabor! 



D. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da 

vossa paixão, Dai-nos venerar com tão grande amor os mistérios do vosso Corpo e do vosso 

Sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós, que viveis e reinais 

com o Pai, na unidade do Espírito Santo. 

T. Amém. 

 

Após a bênção, o dirigente inicia os louvores. 

 

T. Bendito seja Deus / Bendito seja seu Santo Nome / Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro 

Deus e verdadeiro homem / Bendito seja o Nome de Jesus. / Bendito seja o seu sacratíssimo 

Coração. / Bendito seja o seu preciosíssimo Sangue. / Bendito seja Jesus, no Santíssimo 

Sacramento do Altar! / Bendito seja o Espírito Santo Paráclito! / Bendita seja a grande Mãe 

de Deus, Maria Santíssima! / Bendita seja sua Santa Imaculada Conceição! / Bendita seja sua 

gloriosa Assunção! / Bendito seja o Nome de Maria Virgem e Mãe. / Bendito seja S. José seu 

castíssimo esposo. / Bendito seja Deus, nos seus Anjos e nos seus Santos. 

 

T. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos Ministros. 

Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre nosso Cardeal 

Arcebispo com seus Bispos Auxiliares e Eméritos, sobre o nosso Pároco, sobre todo o Clero, 

sobre o Chefe da Nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para 

que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. 

Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade, o Brasil, este Arcebispado, a Paróquia 

em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos 

obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas 

dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. 

 

Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai. 

 

 

9. Despedida 

D. Bendigamos ao Senhor. 

T. Graças a Deus. 

 

 

10. Canto final 

REFRÃO: Tomado pela mão com Jesus eu vou! Sigo-o como ovelha que encontrou o pastor! 

Tomado pela mão, com Jesus eu vou aonde ele for. (Bis) 
1. Se Jesus me diz: “Amigo, deixa tudo e vem comigo onde tudo é mais formoso e mais feliz”. Se 

Jesus me diz: “Amigo, deixa tudo e vem comigo”. Eu, minha mão porei na sua e irei com ele. 

2. Eu te levarei, amigo, a um lugar comigo, onde o Sol e as estrelas brilham mais. Eu te levarei 

amigo a um lugar comigo onde tudo é mais formoso e mais feliz. 

 


